Úklid zastávek MHD
přenechali technickým službám
Na všech devětašedesáti zastávkách městské hromadné dopravy
odklízí sníh od minulého týdne
technické služby. O změně rozhodli radní města a upravili podle toho
plán zimní údržby.
(Pokračování na str. 2)

Nesouhlasí s chráněnou oblastí ... (str. 2) • Libujeme si v nepořádku ... (str. 2) • Kdo bude dobře připraven, má
šanci ... (str. 2) • Mazaný Filip se zúčastní i plesu ... (str. 5) • Nejúspěšnějším sportovcem Vrbenský ... (str. 6)
âTRNÁCTIDENÍK MùSTA CHOMUTOVA

Slovo starostky

Účast byla překvapivá

č. 3
4. únor 2004

ročník VI.

Zdarma do každé domácnosti

Nejvíce problémů mají paradoxně děti z úplných rodin
Šedesát lidí přišlo diskutovat
s vedením radnice o problémech,
které je v našem městě trápí. Z jejich úst byly slyšet nejen stížnosti,
ale i podněty a návrhy, co by se
dalo změnit. Nejvíce se hovořilo
o bezohledném parkování, přechodech pro chodce, využití kasáren
a problémech způsobených holuby.
Radnice obnovila tato setkání po
více jak třech letech na přání občanů, brífinky se uskuteční vždy poslední čtvrtek v měsíci od 16. hodin
v zasedacím sále na Zborovské. Na
snímku diskutuje jeden z účastníků
B. Zeman.
(mile, foto: sk)

Odlišné ceny při prodeji ploch
obyvatelům města přiměly zastupitele ustanovit pracovní skupinu,
jenž by měla ceny městských pozemků aktualizovat. „Někdo platí
míň, někdo víc a to se mi nezdá
správné,“ netajil se již poněkolikáté radní Bohumil Bocian nad tím,
že město prodává pozemky buď
za 130, nebo za 150 a 250 korun
za metr čtvereční. Tomu naopak oponoval radní P. Markvart.
„Město se má chovat jako dobrý
hospodář. Jablonec nad Nisou je
město dvakrát menší než Chomutov a ceny jejich parcel jsou
přitom dvakrát vyšší než u nás,“
dodal. Podle vedoucího odboru
majetku V. Záruby je cenová mapa
finančně náročná. Před zhruba
čtyřmi lety za ni město zaplatilo
necelých 300 tisíc korun. Podle
cen na trhu je však nutná pravidelná aktualizace, která také něco
stojí.
(mile)

Není pravdou, že nejvíce výchovných a kázeňských problémů
musí mít za každou cenu děti
z neúplných rodin. Podle statistiky
oddělení sociálně právní ochrany
se s trestnou a přestupkovou činností potýkalo v uplynulém roce
neuvěřitelných pětačtyřicet procent
chomutovských dětí žijících v úplné
rodině s oběma rodiči. Dvaadvacet
procent z celkového počtu problémových dětí žije v neúplné rodině
a osmnáct procent v rodině nově
vytvořené, kde žije jeden z rodičů
společně s druhem či družkou. Devět sociálních pracovníků a čtyři ku-

rátoři se jen loni zabývali 557 dětmi
a mladistvými, z nichž je jednatřicet
procent děvčat. U těchto dětí se řešilo více jak sedm set případů, nejvíce
pak výchovné problémy například ve
školách. Na druhém místě se u dětí
a mladistvých často objevuje trestná činnost - krádeže a záškoláctví
s větším počtem neomluvených hodin.
Podle novely zákona však mohou
zaměstnanci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví na městském úřadě
od 1. ledna letošního roku odejmout
celou dávku sociální péče do životního minima všem členům rodiny,
v níž se podobné problémy dítěte

Výstava unikátních fotografií Josefa Vaniše a Vladimíra Síse s všeříkajícím názvem Tibet před padesáti lety je k vidění v Oblastním muzeu na starobylé radnici. Na vernisáži zahrál na tradiční tibetské nástroje Vlastimil Marek. (foto: sk)

týkají. Všichni rodiče nezletilých
dětí byli písemně o této novince
informováni. „Do deseti neomluvených hodin řeší absenci žáků
třídní učitel, do 25 hodin pak
ředitel a školní výchovná komise.
Více zameškaných hodin má už
na starosti naše oddělení sociálně
právní ochrany dětí a přestupkové,“ prohlásila vedoucí odboru
Eva Innemannová a dodala, že
škola by měla s radnicí úzce spolupracovat. „Před nedávnem jsme
se setkali s případem, kdy měla
dívka jedné zdejší školy během
jednoho měsíce 68 neomluvených
hodin, škola nás o tom informovala a my se chystali dávku za
leden odejmout. Pak ale přišla
matka, že bylo dítě prý nemocné a škola jí hodiny dodatečně
omluvila. Jestliže však ředitel
školy takovou věc jednou nahlásí, měl by jí mít pečlivě ověřenou
a pak si za ní také patřičně stát.
V opačném případě pak nemá
cenu, abychom tedy takové zákony dodržovali, když je na druhé
straně někteří obcházejí,“ míní
Innemannová.
Odbor sociálních věcí si posvítil od ledna i na ty, kteří pravidelně neplatí v městských bytech
nájemné. Radní totiž rozhodli, že
příspěvky na bydlení nebudou
putovat k neplatičům, ale rovnou
na bytovou správu. „Převedli jsme
v první fází necelých 180 000
korun od devadesáti lidí, podobným způsobem budeme postupovat každý měsíc,“ informovala
Jaroslava Kujíčková z bytového
(mile)
hospodářství.

Vážení spoluobčané, za pár týdnů zmizí z našich ulic definitivně
sníh a bude tak odhaleno vše, co
pod ním bylo v zimě milosrdně
skryto. Mám na mysli všechen ten
nepořádek a odpadky, se kterými
se někteří naši spoluobčané neobtěžují na skládky či do popelnic.
Radnice se přitom snaží, aby lidé
měli s odpadky co nejméně starostí. Každý rok doplňuje počty
odpadkových košů (ty keramické
v centru města se však stávají
oblíbeným terčem různých opilců
a vandalů), vyměňujeme popelnice za modernější typy, zvyšujeme
počty popelnic na tříděný odpad,
bezplatně přistavujeme kontejnery
(včetně těch speciálních na vánoční
stromky), zvyšujeme počty nádob
na psí exkrementy. Přesto se však
najdou jedinci, pro které není problém vyhodit své odpadky z okna
paneláku. Poslední dobou se stalo
oblíbeným nešvarem zbavovat se
odpadků přes plot na zahrádky rodinných domků. Ale vzhledu města
nepomáhají ani drobné prohřešky,
jako je odhazování drobných odpadků na ulici. Protože chceme
zachovat naše město v čistotě,
budeme muset spoléhat nejen na
zaměstnance našich technických
služeb, ale rovněž více zapojit
strážníky městské policie, kteří
budou důsledněji a hlavně tvrději
postihovat ty, kteří město znečišťují. Strážníci ale nedokáží být
všude. Proto vyzývám vás všechny k větší občanské statečnosti,
se kterou musíme zasahovat proti
nepořádníkům. Jen společnými
silami se nám totiž může podařit
stále zkrášlovat tvář našeho Chomutova. Přeji vám všem pěkný
zimní den.
Vaše Ivana Řápková
Celkem devět lidí z necelé
stovky se přiklonilo k názoru, že by se nová restaurace
v Podkrušnohorském zooparku
měla jmenovat Tajga. Vzhledem
k tomu, že charsu, losa či manula, jejichž domovem je právě
sibiřská tajga, chová i zdejší
zoopark, zvítězil právě tento
název. Restaurace bude otevřena
(mile)
v dubnu.

S mini školou sportu se děti rozhodně nudit nebudou
Zkušební projekt nabízí pět grantů
Sto sedmdesát tisíc korun se
rozhodla v letošním roce radnice
investovat do podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí
a mládeže v místních organizacích.
Jedná se o nový zkušební projekt,
který město vyhlásilo letos formou
pěti tématických grantů. Zaměření dotačních programů by mělo
do budoucna ukázat, zda je o ně
u jednotlivých organizací a zařízení občanského sektoru zájem
a měl by dát šanci i těm právnickým a fyzickým osobám, které
měly doposud v získávání peněz
rezervy. Jeden z grantů má pomoci lépe využívat školní hřiště,
druhý zjednodušit přechod dětí
z mateřských do základních škol,
jiné naopak pomohou kulturním
nadšencům patřičně propagovat
dané akce či oživit město letními
akcemi v době prázdnin. Z některých grantů mohou přitom žadatelé
získat deset, z jiných dokonce padesát tisíc korun. Pro žadatele je
však důležité dlouho s přihláškami
neváhat. Uzávěrka grantových soutěží je totiž již na konci února.
„Než zpracujete a podáte přihlášku do soutěže, měli byste
vědět, že poskytnutý grant smí
tvořit maximálně 70% z celkových
nákladů na činnost spojenou s naplněním podmínek grantu. Každý
z nich má určen finanční rámec,
který by neměl žadatel přesáhnout. Je ale klidně možné žádat

třeba jen poměrnou část finančních prostředků grantu vzhledem
k možnému záměru naplnit jen
část činnosti spojené s jeho náplní, například uspořádat jen jednu
akci v rámci grantu na uspořádání
letních prázdninových kulturních
projektů,“ vysvětluje radní Pavel
Markvart, který je předkladatelem
tohoto návrhu. Pokud se mezi
přihláškami do soutěže o některý
z grantů nepřihlásí žadatel s dostatečně přesvědčivým projektem,
nebude realizován a plánované
finanční prostředky budou převedeny na financování žádostí
o dotace na činnost a na projekty.
Pravidla pro přidělení grantů společně se vzorovou částí najdete na
3. straně novin a zároveň na internetových stránkách města.
(mile)

Příští Chomutovské noviny
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www.chomutov-mesto.cz
• Duchovní Univerzita Bytí zve
v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se člověkem,“ na filozofické zamyšlení. Na písemné i ústní
dotazy odpoví 19. ledna od 16.00
hodin v budově zvláštní školy na
Březenecké v ul. 17. listopadu Tomáš Pfeiffer.

Víte, co budou dělat vaše děti
o jarních prázdninách? A víte, jak
by ony chtěly trávit tento volný
čas? Využijte příležitosti, kterou
pro vás připravila Správa sportovních zařízení v Chomutově. Pro
děti, které navštěvují první stupeň základní školy, nabízí od 16.
do 20. února každý den od 8.00
do 15.30 hodin MINI ŠKOLU SPORTU. Současně na třech sportovištích - sportovní hale, v městských
lázních a na zimním stadionu se
každý den o děti postarají odborní instruktoři a trenéři. „Ráno
začneme míčovými hrami, jako je
basketbal, volejbal, fotbal a tenis,
pokračovat bude aerobic, soutěže
a hry. Poté se děti naobědvají ve
zdejší restauraci, kde jim rodiče
mohou v případě zájmu zakoupit oběd. Děti si pak odpočinou
u pohádek na videu, odpoledne
půjdou plavat nebo bruslit, mohou si zahrát i hokej,“ vysvětlila
vedoucí městské sportovní haly
Hana Kejaková. „Ten, kdo nebude
chtít plavat nebo bruslit, bude
dělat jinou nabízenou sportovní
činnost, cílem není nikoho nutit
ke konkrétnímu sportu, ale co
nejlépe využít prázdninový čas,“
dodala Kejaková. Stačí jen vyplnit
závaznou přihlášku na 6. straně
Chomutovských novin a odevzdat
ji do 9. února v recepci sportovní
haly. Přihlásit se mohou samozřejmě i děti z okolních obcí, které
zdejší školy navštěvují. Správa
sportovních zařízení pořádá tuto
akci prvním rokem. „Když bude

mít škola sportu úspěch, chceme
každopádně na ni navázat také
o letních prázdninách. Ne každé dítě se dostane s rodiči na

dovolenou a tímto způsobem si
prázdniny alespoň oživí,“ uvedla
ředitelka zařízení Jitka Fischero(mile)
vá.

Chtějí sjednotit počet psů ve městě
Velký ohlas sklidil v minulých
Chomutovských novinách článek
s názvem „Kdo a jakým způsobem
zaplatí poplatek za psa.“ Občané,
kteří nám poté telefonovali do redakce, se dotazovali, kolik město
v loňském roce vybralo za psí poplatky a kam tyto peníze následně
investuje a zda se zpřísní kontroly

u černých chovatelů psů. Za poplatky na psech vybralo město za
rok 2003 celkem 1 150 890 korun,
přičemž dlužníky obesílal odbor
výzvami k zaplacení. Tato částka
se loni promítla v rozpočtu města
při celkové údržbě veřejné zeleně
a na provozu zdejšího psího útulku.
(Pokračování na str. 2)
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Kdo bude kvalitně připraven, má šanci
Jak nejlépe vypracovat projekty,
které by zaujaly a přinesly tak dotace do obchodních společností? To
bylo hlavním tématem schůzky ředitelů organizací řízených městem,
kterým zástupci Regionální rozvojové agentury vysvětlili, jak se dají
pomocí strukturálních fondů získat
případné finanční prostředky. „Někde začít musíme a nadcházejícím
vstupem do Evropské unie se nám
otvírají nové možnosti,“ prohlásila
hned v úvodu schůzky starostka
města Ivana Řápková, která právě
z těchto důvodů setkání s odborníky naplánovala. Strukturální fondy,
které jsou vyhlašovány vždy na
určité časové období, mají však
řadu náležitostí, které je zapotřebí
splnit. „Záleží především na tom,
jak kdo bude připraven,“ vyjádřil
se radní Bohumil Bocian, který
je ředitelem odboru rozvojových
programů v Regionální rozvojové
agentuře Ústeckého kraje, a dodal,
že ČR vyhlašuje letos zhruba kolem
230 programů. Některá ministerstva vyhlašují programy takřka podobné, mnohdy však každý v jinou
dobu. Některé z nich nejsou časově
ohraničeny, jiné mají naopak pouze
konkrétní termín a ty se dají snadno propást. „Ředitelům organizací
jsme názorně ukázali, jak a kde lze
jednotlivé dotační tituly najít na internetových stránkách a stáhnout
si konkrétní záměry do vlastního
počítače a pravidelně aktualizovat
databázi dotačních programů.

Ředitel odboru rozvojových programů při Regionální rozvojové agentuře
Bohumil Bocian (vpravo) vysvětluje ředitelům zdejších organizací, jak pomocí projektu získat peníze do svého rozpočtu.
(foto: mile)
Jsou tu dobré náměty, ale dobře zpracované projekty se rovnají
takřka nule. Ještě nám bude chvíli
trvat, než začneme sklízet ovoce,“
vyjádřila se Řápková. Při podání
žádosti je nutné splnit základní
požadavky. V projektu se hodnotí
finanční a ekonomická stránka,
vlivy na životní prostředí, spo-

Pronajmou parkoviště na sídlištích
Žádosti o vyhrazené parkování
ve městě přiměly radnici k myšlence pronajmout parkovací místa
na sídlištích lidem, kteří nemají
u svého domů kde zaparkovat.
Nejvhodnější způsob, jak by se
dala situace zlepšit v těch nejkritičtějších místech, by měl nastínit
připravovaný projekt. Do příštích
chomutovských novin a na internet
připravuje radnice proto anketu,
ve které lidé nastíní své potřeby
a představu, kolik by byli ochotni
za pronajatá parkoviště zaplatit.
„Začít bychom chtěli v Horní Vsi
u Heyrovského školy a v Zengerově ulici, parkovat za poplatek by
se tu mohlo začít zhruba v druhé
polovině roku. Chceme také ošetřit, aby jedna rodina nevlastnila
tři parkovací místa a dostalo se na
všechny, část parkovišť samozřejmě ponecháme bez poplatku. Složi-

Prozradíme vám
Město eviduje v současné době
celkem 2 235 neplatičů, kteří dluží
na nájemném celkem 121 461 000
korun. K Okresnímu osudu v Chomutově bylo loni podáno 13 žalob
na vymáhání faktur za opravy
provedené v bytech, dalších 16
žalob na vymáhání dlužného nájmu a 219 výpovědí z nájmu bytu.
Soud nařídil ve čtyřiceti případech
vyklizení bytu. Z toho deset bytů
odevzdali nájemníci sami, v ostatních provedli zaměstnanci odboru
bytového hospodářství vyklizení.
Vzhledem k tomu, že se některé
spisy předaly na soudy i v jiných
městech - například do Prahy, Benešova, Berouna a Kladna, urychlilo
se vydávání rozsudků.
K zápisu do prvních tříd základních škol přišlo letos 472 dětí,
dalších 123 dostalo odklad školní
docházky. Je to o třiadvacet dětí
více než loni. V letošním školním
roce navštěvuje zdejší ZŠ celkem
5 462 dětí, což je takřka osmdesátiprocentní naplněnost.
(mile)

tá situace je i na Kamenném vrchu
a Březenecké,“ vysvětlila Lenka Petříková z odboru územního plánování a dodala, že jednou z variant
je právě zde parkovací dům, kde by
byla vozidla navíc hlídaná. (mile)

V loňském roce se v našem
městě narodilo 772 dětí a 858
lidí zemřelo. Uzavřeno bylo celkem 235 manželství, z nichž třiadvacetkrát se jednalo o sňatek
s cizincem. Na úseku evidence
obyvatel se přihlásilo v roce 2003
k trvalému pobytu 860 osob, naopak 1180 se jich odhlásilo.

Mladí jsou v Evropě už dávno
V květnu nás všechny čeká vstup
do Evropské unie. Někteří se tohoto
kroku mohou obávat a hledí poněkud nedůvěřivě k západní hranici.
Mnohým z řad starší a střední
generace dělá potíže se v cizině
domluvit, což může dost ztěžovat
jejich snahu poznat, jak se vlastně
žije v Evropské unii obyčejným
lidem. Úplně jiný přístup však
má mladá generace. Dnes snad
neexistuje střední škola, která by
neměla partnerskou školu v Evropě, a tak se pro studenty stává
samozřejmostí, že vyrážejí do zemí
Evropské unie, seznamují se se
svými vrstevníky a poznávají život
v unii bezprostředně a bez ostychu. Čerstvou zkušenost mají i studenti Chomutovského soukromého
gymnázia, kteří nedávno vyrazili
do partnerského gymnázia v Marienbergu. Zúčastnili se tu vyučování, a tak mohli srovnávat s poměry
v české škole. Například s hodinami náboženství či astronomie nemají z Čech zkušenosti. Ve volném
čase nenavštěvovali jen památky
a vánoční trhy, ale třeba i pomáhali
v rodinách, kde bydleli, s pečením
vánočního cukroví. Němci ze Saska
pečou úplně jinak, než jsme zvyklí
u nás, ale není to špatné. Za pár
dnů stihli němečtí studenti naučit
ty české i pár jejich her a Češi své
nové německé kamarády důležitým
českým slovíčkům. Wolfgang Meyer
z marienberského gymnázia k pobytu českých studentů řekl: „Bylo
by prima, kdyby se studenti mohli
setkávat co nejčastěji. Už se těšíme
na Majáles, kam snad znovu rádi
přijedeme.“ Dlouholetá spolupráce
mezi oběma školami bude samo-

Radní nesouhlasí s chráněnou oblastí
Nesouhlasné stanovisko, v němž
protestují proti vyhlášení Novodomského rašeliniště Kovářská jako významné ptačí lokality, chtějí ministrům
a poslancům předat chomutovští
radní. Územím, které patří městu, totiž vede trasa plánované čtyřproudé
silnice I/7, která má spojit Chomutov s hraničním přechodem v Hoře
sv. Šebestiána. Průzkum provedlo
pro ministerstvo životního prostředí

lečnost, dopravní infrastrukturu,
důležité je i spolufinancování
projektu ze strany dané organizace a jak kvalitního manažera
má. „V Irsku si například najali
špičkové manažery z jiných zemí
a trvalo to pět let, než dokázali
kvalitní projekty uvést do praxe,“
(mile)
prozradil Bocian.

ornitologické seskupení Natura 2000,
které vytipovalo dalších čtyřicet oblastí v celé ČR, jež by po vstupu do
zemí EU byly vyhlášeny za chráněnou oblast, ve zdejší oblasti konkrétně kvůli tetřívkovi obecnému. „Došlo
by tím k omezení vlastnických práv
obcí a rozvojových programů v dotčeném území,“ informovala starostka Ivana Řápková. V lokalitě se těží
(mile)
již několik let rašelina.

zřejmě i nadále pokračovat, na
jaro chystá soukromé gymnázium
pro německé partnery společnou
akci „Dobýváme hrad“. „Díky takovým aktivitám jsou naši studenti
v Německu skoro jako doma. Nebojí
se mluvit, snadno si mezi Němci
najdou kamarády a přesvědčí se na
vlastní oči, že nejsou o moc jiní než
my. Díky spolupráci s gymnáziem
v Marienbergu jsou v evropské unii
už dávno,“ prohlašuje němčinářka
(pama)
školy Jana Veselá.
• Na úpravu páteřní komunikace od Březenecké až po Písečnou vypracovává v současné
době město projekt. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo
na regeneraci sídlišť pro celou
republiku 100 miliónů korun.
„Počítá se zde na některých
místech se zúžením vozovky,
uvolněný prostor chceme využít
na parkovací místa,“ vyjádřila
představu starostka Ivana Řápková. Maximální možná finanční
částka pro získání jednoho projektu je 6 miliónů korun. (mile)

Libujeme si v nepořádku?
Celkem 431 tun odpadu bylo
vyseparováno v loňském roce na
území našeho města. Jedná se o 68
tun více, než v roce 2002. Ve městě je celkem 503 kusů nádob, které
slouží na papír, sklo a plasty. Do
sběrných míst odevzdali lidé 3 041
ks pneumatik, 464 ks lednic 470
nepotřebných televizorů. Negativním jevem je stále volně odložený
odpad na veřejných prostranstvích
a u popelnic, jehož svoz musí technické služby zajišťovat. Za uplynulý rok bylo celkem odvezeno neuvěřitelných 4 462 ks pneumatik, 844
ks lednic, 2 823 ks televizorů a 972
tun volně odloženého velkoobjemového a jiného odpadu. „Lidé stále
ještě nevyužívají zcela možnost
tento odpad bezplatně odevzdávat
do sběrných dvorů a místo toho jej
bezostyšně a neoprávněně odkládají, kde se jim zamane,“ vyjádřil
nespokojenost ředitel technických
služeb Jaroslav Hladík.
(mile)
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Chtějí sjednotit počet psů ve městě
(Dokončení ze str. 1)
Zdaleka však nepokryje jejich
celkové náklady, město investuje
ročně do úpravy veřejné zeleně
včetně nové výsadby 24 miliónů
korun, provoz útulku s náklady
na ošetření a krmení psů spolkne
během roku 950 000 korun. „V
prvním čtvrtletí letošního roku
plánujeme společně s městskou
policií zvýšené kontrolní akce,
které budou postupně probíhat ve
všech lokalitách města. Navíc jsme
oslovili jednotlivé domovní správce
a zástupce nově vzniklých společenství vlastníků bytových jednotek, aby městu předali seznam psů
chovaných v jednotlivých domech,
který bude následně porovnán
s databází města. Tato pravomoc
vyplývá z obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů,“ vyjádřil se ekonom města Jan Mareš. Pomocí místních šetření, svědeckých
výpovědí a spolupráce se zástupci

domovních samospráv by se měla
podle Mareše doplnit databáze
poplatníků psů ve městě Chomutov, odstranit načerno chovaní psi
a nepravdivá přihlášení psů na plátce s nižší sazbou poplatku. Některá
společenství tuto výzvu uvítala, jiným se zase příliš nezamlouvá. „Je
to věc názoru. Oznamovací povinnost třetích osob je sice opatřením
nepopulárním, ovšem důležitým
pro správné vyměření místního
poplatku. Svědectví je však dobrovolné, nikoho nutit nemůžeme,
uhrazení poplatků by ale mělo platit na všechny stejně,“ vysvětluje
ekonom města. Jedině tak můžeme
porovnat stávající evidenci psů
s počtem těch neohlášených. Držitel nepřihlášeného psa se tak
vystavuje pokutě dle zákona o přestupcích až do výše 30 tisíc Kč, za
porušení obecně závazné vyhlášky
o chovů psů, koček a jiných hospo(mile)
dářských zvířat.

Odstraní formalitu, jež nesplnila svůj účel
V souvislosti s informacemi
z Ministerstva dopravy ČR v otázce změn u tzv. evidenční kontroly
vozidla jsme se zeptali vedoucího
odboru dopravy a správních činností Bedřicha Rathouského na to,
jaké změny to našim občanům přinese v praxi. „Jediné, co se mění je
to, že si nemusí lidé na náš odbor
dopravy přijít pro vylepení nálepky
o ověření registrační značky - stříbrné známky. Ustanovení o povinnosti
vykonat evidenční prohlídku podle
vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel zrušeno nebylo, vyhláška byla novelizována v prosinci loňského roku. Rovněž povinnost
uvést do souladu údaje v registru
vozidel se skutečným stavem (absolvovat evidenční kontrolu) všem
vozidlům, zaregistrovaným před
1. červencem 2001 nebo vozidlům,
která mění vlastníka, zůstává,“
zůstává informoval vedoucí odboru dopravy
Rathouský. Podle oficiálního stanoviska ministerstva dopravy je zrušení nálepek pozitivním krokem,
který odstraní formalitu, jež nesplnila svůj účel. „Jsem přesvědčen,
že naše občany samotná povinnost
přijít na náš odbor nezatěžovala.
Občané na úřad chodili kdykoliv,
tedy i v neúřední dny a celé „odbavení“ netrvalo déle jak 5 minut.
Z malého počtu občanů, kteří si
u nás „stříbrnou známku“ vyzvedli
a rovněž z nedůsledného objasnění věci ministerstvem dopravy
usuzuji, že až 20% vozidel u nás
registrovaných nebude povinnost

evidenční kontroly po 1. červenci
2004 plnit
plnit,“ dodal Rathouský. Samozřejmě, při silniční kontrole půjde
o přestupek, např. řidič, který si
v zákonné lhůtě nevyměnil starší
řidičský průkaz, hrozí pokuta až
15 000 Kč. „Bohužel, musím konstatovat, že ani uvedená právní úprava
nevnesla do věci úplné jasno, neboť
některé stanice technické kontroly
po prohlídce vozidla občany na
náš úřad dál odesílají. Náš odbor
dopravy proto vznesl opět dotaz
na MD ČR, oddělení předpisů a registrace vozidel. Ten opakovaně potvrdil, že občané skutečně nemusí
v souvislosti s evidenční kontrolou
po absolvování technické prohlídky
vozidla již na náš úřad kvůli žádnému úkonu chodit.
chodit

Co je dů ležité vě dět :
• povinnost evidenční kontroly se
vztahuje i na přípojná vozidla,
• doporučujeme nenechávat pravidelné prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly na poslední
chvíli, její součástí je totiž vždy
evidenční kontrola
• evidenční kontrola při prodeji
vozidla musí mít vždy provedena na nabyvatele,
nabyvatele tedy pokud
si např. někdo udělá evidenční
kontrolu v lednu, pak se v únoru rozhodne, že vozidlo prodá,
musí si kupující (nabyvatel)
nechat provést novou evidenční
kontrolu na sebe. Jde zejména
o ochranu před koupí kradené(mile)
ho vozidla.

Sociálka pod úřadem práce, pro lidi beze změn
Po schválení novely zákona
o státní sociální podpoře nastává
celá řada změn, které se týkají jednak samotných orgánů státní podpory, ale i u jednotlivých dávek.
Jednou z nich je skutečnost, že od
1. dubna letošního roku nebudou
pracoviště státní sociální podpory
spadat již pod městský úřad, ale
pod úřad práce. Pro občany však
nebude tento rozdíl téměř patrný.
„Jednotlivá kontaktní místa hodláme i nadále zachovat, budou tudíž
bez přerušení pokračovat ve výkonu své činnosti, pouze v písemných
materiálech se v záhlaví a na razítkách jako orgán vykonávající státní
sociální podporu objeví úřad práce.
Také celý mechanismus zůstane zachován, v Chomutově budou kontaktní místa i nadále na kordech
za nemocnicí,“ vyjádřil se ředitel
Úřadu práce v Chomutově Prokop
Sýkora. Jak uvedla starostka města

Ivana Řápková, původní záměr Ministerstva práce a sociálních věcí
bylo ponechat pracoviště sociální
podpory pod městem, což obnášelo vypracovat projekt rekonstrukce
budovy bývalé školy na Husově náměstí, kam by se pracovníci z kordů přestěhovali. „Své zaměstnance
jsme tudíž umístili na Palackou,
nyní musíme tuto situaci operativně vyřešit tak, že je budeme koncem letošního roku znovu stěhovat
do
zrekonstruovaných
prostor
Husovo náměstí,“ posteskla si starostka Ivana Řápková. Podle jejích
slov hodlá objekt na Palacké město
do budoucna využít pro větší byty
a chce přitom požádat o státní dotaci. „V opačném případě bychom
sem přestěhovali jednu z našich
organizací, například technické
služby,“ uvedla jednu z dalších
možností starosta Řápková.
(Pokračování na str. 4)

Úklid zastávek MHD přenechali technickým službám
(Dokončení ze str. 1)
Původní informace, kterou jsme
poskytli v minulém čísle Chomutovských novin, že technické služby
zodpovídají za úklid zastávek jen
v centru města a dopravní podnik
za ty sídlištní, tedy již neplatí.
„Na hromady sněhu, které na
zastávky nahrnou pluhy ze silnic
a které komplikují lidem nástup
i výstup do autobusů a trolejbusů,
dopravní podnik se svou technikou
nestačil. Nahrnutý sníh komplikuje

lidem život i u popelnic, u vchodu
do veřejných budov nebo na parkovištích,“ informovala novináře
na tiskové konferenci starostka
Ivana Řápková. „Musíme nasadit
každopádně více lidí, uklízíme
zároveň ručně veškerá schodiště
a přechody,“ prohlásil ředitel služeb Jaroslav Hladík a dodal, že na
veškerou svoji činnost v prvních
dvou zimních měsících letošního
roku investují technické služby
celkem 9 426 000 korun.
(mile)

